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Uke 3

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

NAV Lierne er stengt tirsdag 26. januar grunnet samling i NAV Indre Namdal.
NAV Lierne v/ Rita Totsås

AVFALLSKALENDEREN 2016
Avfallskalenderen blir ikke skrevet ut og sendt ut til innbyggerne i år.
Dette gjøres for å få ned kostnadene på renovasjonstjenestene.
Det forutsettes at de fleste innbyggerne har tilgang på en skriver, og kan skrive ut
kalenderen selv.
Kalenderen finner dere her:
https://www.lierne.kommune.no/bygg-og-bo/avfallskalender/
For dere som ikke har mulighet til å skrive ut selv, kan hente en utskrift på
servicetorget
Til orientering: Uke 4 er det innhenting av papiravfall.
Plan- og utviklingsetaten
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne samfunnshus, Fjellrevhiet
Tirsdag 26.01.2016
Kl 12:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/16

16/313
REFERATER UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET

2/16

15/8701
KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I LIERNE
KOMMUNE, MED REVIDERING AV TILTAKSDEL FOR 2016

3/16

15/3151
EVALUERING AV NAMDALSBIBLIOTEKENE - PLAN FOR SAMARBEID
OG UTVIKLING 2009 - 2015

4/16

16/394
LI-MARTNA 2016 - OPPNEVNELSE AV ARRANGEMENTSKOMITÊ

5/16

16/392
LOKAL UKM-KOMITÈ 2016

6/16

16/393
NOMINASJONSKOMITÈ DRØMMESTIPEND 2016

7/16

SØKNAD OM STARTLÅN. UNNT.OFF. OFFL. §13, JF. FVL. §13.1
UTDELES I MØTET

Nordli, 19. januar 2016
Einar Otto Ingulfsvann, sign. leder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALG AV KOMMUNESKOGENE – LIERNE KOMMUNE
Kommunestyret har vedtatt at 5 eiendommer av kommuneskogene skal legges ut for salg:
Teig
2
3&4
5
6
7

Navn
Grimsnes
Vaktberget & Grensen
Skogmo
Blåbærtorpet/Linnes
Linnes

GNR/BNR Areal/daa Total kbm (Hkl 2-5)
32/20
166
1750
35/7
3088
14437
35/12
2671
12696
35/19
6808
20758
35/16
5970
24925

Prisantydning
kr
83 000
kr 1 900 000
kr 1 335 000
kr 3 404 000
kr 2 985 000

Eiendommene selges enkeltvis. Kommunestyret forbeholder seg retten til å forkaste bud. Bud
sendes i lukket konvolutt, som er merket med navnet på teigen, til Lierne kommune,
Heggvollveien 6, 7882 Nordli. Frist for bud er: 1.2.2016 Spørsmål om teigene kan rettes til
Andreas Leistad, tlf.: 74 34 34 41
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PÅMINNING - KURS I JAKTLEDELSE
HUSK kurs i jaktledelse 29. og 30. januar. Kurset starter kl 17.45 fredag ettermiddag
(i kommunehuset), og er ferdig lørdag ettermiddag. Jakta blir stadig mer regelstyrt og
det stilles stadig mer krav til jegerne og jaktlederen. Alle elgjaktlaga i Lierne vil derfor
ha et stort utbytte av å være med et praktiskretta kurs innen jaktledelse. Kursholder er
Skogbrukets kursinstitutt, som er kjent for gode og praktiske kurs, med Dagh Bakka og
Vidar Holthe som forelesere.
Derfor oppfordres alle jaktlag/jaktfelt å stille med minst 2 mann/kvinner på kurset.
Egenandelen for deltakelse er at den enkelte må betale lunsjen på lørdagen selv.
Påmelding: roy.nilsen@lierne.kommune.no Frist: Forlenget til 24. januar.
Plan- og utviklingsetaten

FINNLUSTUGGU
Første uke i februar kommer Lene Beate og kjører en treningsøkt med oss. Gjelder for
alle medlemmer/ikke medlemmer. Tidspunkt kommer i Li-Nytt uke 4.
Kommuneansatte har 20% rabatt, men må kreve igjen pengene selv. Rita Gjertsås må
få tilsendt kopi av kvitteringer.
Medlemmer i LHL Lierne har 30% rabatt, men må kreve igjen pengene av LHL
Lierne.
Spinning mandager og onsdager kl 19.00.

Har du fått med deg at du kan delta med på UKM?
Dersom du ikke ønsker å fremføre eller lage noe, kan du være ARRANGØR og bidra
med å arrangere UKM. Her kan du velge å hjelpe til med lyd, lys eller annet
scenearbeid, eller du kan ha matansvar. Vi trenger også en KONFERANSIER, som
holder orden i selve programmet under gjennomføringen av UKM'en.
Vi har behov for en JOURNALIST som kan dokumentere det som foregår på UKM
for Lierne/Røyrvik. Vi har behov for en FOTOGRAF, som tar bilder på
arrangementet og av kunstutstillerne.(Vi har kamera)
Dersom du heller vil delta med et innslag kan du velge stortsett helt fritt hva du vil vise
frem. Det kan være klassisk musikk, fotografering, akrobatikk, dans, revy, video, band,
teater, stacking, litteratur eller som singer/songwriter. altså er det plass for hva som
helst.
Ikke nøl med å ta kontakt med Edel Holand dersom du har spørsmål!
Mob 959 13 750
Påmeldingsfrist 1. februar!
Grip sjansen, bli med!
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 24. januar:
Ingen gudstjeneste i Lierne.
Taize-messe i Gäddede kyrka kl 18.00.
Gudstjeneste i Hotagen församlingshem kl 11.00.
Martin Ottoson som bor i Frostviken er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne i
2016. Han har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 950 26 518.

LAG OG FORENINGER
SØRLI INNKJØPSLAG VAR LITT TIDLIG UTE MED Å ANNONSERE
at vi var i gang i nye lokaler. Dette beklager vi. Vi står fortsatt uten lokaler, men noe er
på gang. I tiden fremover er det best å ringe meg, ( Daniel på tlf. 41634856) hvis det er
noe dere trenger. Jeg har noen varer hjemme. Vi kommer tilbake med mer informasjon
når vi har alt klart.
Daniel

LIERNE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE
tirsdag 26. januar kl 18.30, Lissalen, Lierne samfunnshus.

Lierne AP v/ styret

ÅRSMØTE
Kvinne og familielaget har årsmøte 11. februar på Gale-rie kl 19.00. Saker som ønskes
tatt opp må være styret i hende inne 1. februar. Mat spanderes. Påmelding til Mari Ann
Roli innen 1. februar på tlf 901 51 462. Velkommen!
Styret

ÅRSMØTE
Nordli Pensjonistlag innkaller til årsmøte på Nordli meninghetshus torsdag den
11. februar 2016 kl 12.00. Saker som ønskes tatt opp på møte sendes styret innen
fredag 5. februar 2016. Ellers vanlig årsmøtesaker. Underholdning, bevertning,
loddsalg. Gevinster mottas med takk. Hjertelig velkommen!
Styret

ÅRSMØTE TUNNSJØ SAMFUNNSHUS
søndag 6. mars kl 19.00. Oppsigelser og saker til årsmøtet må være styret i hende
innen 28. februar. VELKOMMEN.
Styret

LIERNE VENSTRE
har årsmøte den 31.01.16 kl 19.30 på kroa på Jule. Vanlige årsmøtesaker.
Er det andre saker du vil ta opp på møtet, ta kontakt med Randi Martinsen innen 28.01
Medlemmer og andre interesserte er velkommen!
Lierne Venstre
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ÅRSMØTE LIERNE SNØSCOOTERKLUBB
Årsmøte i Lierne snøscooterklubb fredag 22. januar 2016 kl 19.00 på Li-Snadder.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret

ÅRSMØTE I LIERNE SENTERPARTI
Årsmøtet mandag 25. januar har følgende program:
Kl 18.00
Oppmøte hos Totland samdrift for omvisning og orientering i «nyfjøset»
Kl 19.00
Årsmøte på Sørli samfunnshus
Saker: NTE, Stor-Trøndelag og Kommunestruktur i tillegg til vanlige
årsmøtesaker. Servering.
Velkommen alle interesserte!
Styret
-------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDIG 50 % STILLING SOM KIRKETJENER/KIRKEGÅRDSARBEIDER I SØRLI

Stillingen er ledig fra 1. mars 2016.
Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer oppgaver med forberedelse til, og praktisk gjennomføring av
gudstjenester, gravferder, vielser og andre samlinger for menigheten i kirke eller
menighetshus. Vedlikehold av kirkegård og bygninger hører også med. En del
helgearbeid og kveldsarbeid inngår i stillingen.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Kompetanse og/ eller interesse for grøntanlegg
- Erfaring fra bruk av gravemaskin, eventuelt maskinførerbevis
- Vaktmesterkompetanse
- Innsikt i brannvernarbeid
- Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid og arbeidsoppgaver
- Gode samarbeidsegenskaper og god serviceinnstilling
Søkere må være medlem av Den norske kirke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søkere må ha førerkort og disponere bil.
Stillingen inngår i team med de andre kirkelig ansatte i Lierne. Lønn og arbeidsvilkår
etter gjeldende avtaleverk. Pensjonsordning gjennom KLP. 6 måneders prøvetid.
Flere opplysninger kan bli gitt ved henvendelse til kirkeverge Dagrunn J. Totland, tlf.
95026518.
Søknad med CV, referanser og kopi av vitnemål og attester sendes Lierne kirkelige
fellesråd, 7882 Nordli. Søknadsfrist 5. februar.
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MØTEDATOER MOTORFERDSELSUTVALGET
Møtedato 2016
21. januar 4. februar 18. februar 3. mars 17. mars 31. mars 14. april.
Plan- og utviklingsetaten

DIVERSE
ENERGI-KURS starter i Lierne 24.01.
Få konkrete teknikker til å hele og styrke din energi. Din energitype, chakra,
fødselsenergi, aura, EFT, emotional connection m.m. Avsluttes med heldag på
Brandheia villmarkssenter. Info og påmelding: www.kranio-sakral.no /
97122614 Augustine R.

OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES BESTEMT
Må respekteres.

Oddvar

INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN. BORTREIST
Anny

LEDIG HUSROM FRA 1. MARS I SANDVIKA
Bjønnvein 1 blir ledig for utleie fra 1. mars 2016.
Ta kontakt med Lierne Mesterbygg AS for mer info på telefon 950 26 515.
Lierne Mesterbygg AS

2016 fortsetter som i fjor, med faste åpningsdager på tirsdager 10-14 og
lørdager 11 -15.
27. januar har vi Tupperwareparty hos oss.
(Kataloger finnes hos oss allerede, kom og ta en titt)
Vi åpner kl 18.00. Party starter kl 19.00. Åpent til ca 21.00.
29. januar er det PUB fra 19.00-24.00.
Velkommen!
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